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I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos strateginio plano ir istaigos

igyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)
1. Savivaldybes strateginis tikslas. Aukstos ugdymo ir Svietimo

metinio veiklos plano

paslaugq kokybes bei jq
prieinamumo kiekvienam gyventoj ui uZtikrinimas (kodas 2. 1')

|staigos strateginis tikslas. Gerinti ugdymo kokybg ir siekti nuolatinio profesinio tobulejimo.

1.1. Metinis tikslas. Stiprinti lopSelio-darZelio veiklos kokybes isivertinimo efektyvum4.

UZdaviniai:
1 .1 .1. Stiprinti vaikq pasiekimq ir paZangos vertinim4 partnerysteje su Seima.

1.1.2. Tobulinti darbuotojq veiklos isivertinimo ir atsiskaitymo tvark4.

1.1.3. Plesti Svietimo pagalbos Seimai galimybes vaiko individualios paZangos siekimui.

1.1 .4. Pletoti moky,tojq kompetencijas orientuotas i patirtini vaikq ugdym4.

2. tstaigos strateginis tikslas. Modernizuoti vidaus ir lauko edukacines erdves, formuojant

svetingos aplinkos kult[r4.
2.1. Metinis tikslas. Didinti ugdymo veiksmingum4 ir patrauklum4, kuriant inovatyvias

edukacines aplinkas.
UZdaviniai:
2.1.1. Stiprinti mokytojq kompetencijas panaudojant paZangias IKT priemones ugdymo

procese.

21.2. Praplesti vidaus ir lauko edukaciniq erdviq funkcionalum4 patirtiniam vaikq ugdymui.

2. Savivaldybds strateginis tikslas. Efektyvaus, gyventoj q poreikius atitinkandio

vie5ojo valdymo uZtikrinimas (kodas 4.1)

3.lrtuigor metinis tikslas. UZtikrinti ikimokyklinio ugdymo programq lgyvendinim4.
UZdaviniai:
l.AtsiZvelgiant i ugdytiniq poreikius ir gebejimus bei ikimokyklinio ugdymo metodines

rekomendacijas igyvendinti ikimokyklinio ugdymo program4'

3. Savivaldyb6s strateginis tikslas. Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2.)

4. 1. fstaigos metinis tikslas. UZkirsti keli4 patydioms, smurtui lop5elyje-darLelyje.

UZdaviniai:
4.1 .1 . Vykdyti prevencines programas.

4.1.2. Formuoti bendruomeneje saugios elgsenos igfrdZius'



Pasiekti rezultatai. AtsiZvelgiant i ugdyiniq poreikius ir gebejimus bei ikimokyklinio

ugdymo metodines rekomendacijas igyvendinama ikimokyklinio ugdymo programa ,,Eglynelis",

,,Bendroji prieSmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programaoo. LopSelyje-darZelyje idiegtas
elektroninis dienynas, prijungus pedagogus prie sistemos tobulintas veiklos planavimas, vaikq
pasiekimq ir paZangos vertinimas. Pritaikoma Scratch programele mokomqjq Zaidimq ktrimui.
Vaikq demesio susilauke tarptautinis projektas ,,My ICT Christmas e Twinning". Sudarltos s4lygos

vaikams papildomai tobulinti gebejimus b[reliuose, atliepiami j,+ poreikiai. Stiprinamas

bendradarbiavimas su 5eima, lgyven-dinti projektai !staigoje: ,,Lietuvai 100 metq", ,,Svendiq

Surmuly', ,,PaZink gimtqii miest4'., ,,Ikimokyklinukq Ziemos olimpiada 2018",,,Lietuvos maZqjq

Zaidyn6s 2018*, ,,Beactive-judek Sokio ritmu 2018", ,,Kurk, paZink, atrask". [gyvendintos
edukacines programos ,,Rudenines vitaminq dovanoso', ,,Sokolado dirbtuves maZiesiems".

lJakertant keli4 patydioms, smurtui parengtas lop5elio-darZelio patydiq prevencijos ir
intervencijos vykdymo tvarkos apra5as. Lop5elio-darlelio bendruomene dalyvavo veiksmo savaiteje

,,Patydioms Ne 2018", vykdytos akcijos ,,Tolerancijos diena", ,,AS saugus,kai Linau", formuojami

bendruomeneje saugios elgsenos igfldZiai, skatinamas pozityvus elgesys.

Organiiuotas Kur5enq lop5elyje-darielyje,,Eglutd" seminaras ,,Inovatyvfls ugdymo metodai

ir jq taikymas sveikos gyvensenos ugdyme" pasidalinta ger;1a darbo patirtimi su Klaipedos kflno

kultiiros mokytojais. fstaigos mokytojai dalyvavo ir savo patirtimi pasidalino pedagogq etnineje

metodineje dienoje-samburyje Kelmeje, skaitytas pranesimas ,,Advento vakarond Kur5enq

lop5elyje-d arZelyji ,,Eglute". Pasidalinta praktine patirtimi apie istaigoje teikiamas Svietimo

pugutbor paslaugas su respublikos pedagogais Utenoje praktineje-metodineje konferencijoje

,,Ugdymo kaita darLeliuose ar genialumas paprastume?"'- '2018 
m. tgsiamas Svietimo paramos fondo Erasmus* projekto ,,ABA-our new view in special

education" (,,ABA-ONV Siandienos mokyklose") Nr. 2016-l-LT01-KA201-023166 igyvendinimas.
Parengta patirdiq priemone "ABA-ONV in Today's schools" Priemone patalpinta Moodle

sistemoje 
- 

prieinama vie5ai https://eleaming.aba-onv.eu/course/view,php?id:4. Organizuotas

seminaras ,,Programa ,,ABA-ONV Siandienos mokyklose" Moodle sistemojeo' priemone pristatyta

istaigos, rajono, respublikos mokytojams. Vykdy,ta bendruomenes, socialiniq partneriq anketine

apklausa https:/idocs.google.com/.../l FAIpQLScPSTbz-rCxlORMd.. ,/viewform ivertintas
prog.u1no, pou.ikir. Organizuotos istaigoje individualios ABA specialistq praktines konsultacijos

pedagogams ir tevams.^ -lgyr.ndintas 
Svietimo paramos fondo Erasmusf mobilumo projektas ,,Digital opportunites in

preschJol" (,,Skaitmeniniq technologijq diegimas ikimokyklineje istaigoje"). Tobulintos

tompetencijos uZsienyje, kaip sustiprinti IKT panaudojim4 bendradarbiavimui ir ugdymo proceso

gerinimui. io irtuigoi pedagogq dalyvavo mokymuose ,,Bendradarbiavimo irankiai komandiniam

iarbui", ,,Bendradarbiaudami kuriame video'., ,,Multimedijos leidyba". Stiprinamas

bendradarbiavimas, mokytojai motyvuoti IKT veiksmingam pritaikymui ugdomojoje veikloje bei

bendradarbiavimui su seima. {staigoje organizuoti mokymai www.semiplius.lt Web tarptautineje

konferencijoje ,,FUN for everyone" pasidalinta patirtimi kaip istaigoje organizuojamos Sventes su

specialiqjq por.it iq vaikais. 
' 

1 mokytoja turejo galimybg vykti vizitui i Norvegrja ir tobulinti

kbmpetencijis ,,Inovatyviq IKT panaudojimas ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme".

Apie 
- 

igyvendinamq projektq veiklas informacija pateikta bendruomenei, visuomenei

yjww. s iauliuraj . lt y{ww. kursenai. lt, www. kursenue glute. lt.

L"p5.lyl. -darZeVS" tobulinama darbuotojq veiklos isivertinimo tvarka. Parengtas Kur5enq

lop5elio-darZelio ,,Egiute" darbuotojq veiklos fsivertinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprasas'

Vykdomas metinis darbuotojq pokalbis, aptariami pasiekti rezultatai, pateikiamas argumentuotas

ivlrtinimas, numatomos kartu- ir kitq metq uZduotys. Darbuotojq visuotiniame susirinkime

aptariamos tobulintinos kryptys. 1 , ,

Mokytojq veikla ,Lrtinu1n, vadovaujantis Kur5enq lop5elio-darZelio ,,Eglute" mokytojq

veiklos vertinimo ir isivertinimo tvarkos apr



,,Mokytojq metodines veiklos isivertinimo anketa". Mokytojai per metus fiksuoja anketoje savo

metodines veiklos rodiklius, rezultatus, pokydius. ApraSo rezultatus, poveiki. Ataskaitos svarstomos

mokytoj q taryboj e, priimami sprendimai veiklos tobulinimui.
Atliktas 2018 m. vykdytq veiklq isivertinimas, pokydiai. Vykdy'ta anketine apklausa

,,Lop5elio-darLebo bendruomenes nariq bendravimo ir bendradarbiavimo kokybe". AtsiZvelgiant i
i5vadas, bendruomenes nariq pasillymus, numatytos tobulintinos kryptys bus itrauktos i 2019 m.

veiklos plan4.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UzOUOrvS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

veiklos rezultatai1. Pasrindiniai pradiusiu met rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
reztl]ttatat

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotvs ivvkdYtos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1. {gyvendinti
tarptautini
projekt4,,ABA-
naujas poZilris 

,

specialqji
ugdym4".

Su
tarptautiniais
partneriais
parengti
patirdiq
intelektini
produkt4.

2018 m. spalio men.
parengtas intelektinis
patirdiq produktas
internetineje
platformoje.
2018 m. lapkridio men.

organizuotas seminaras

,,ABA-ONV - kfireme,
tobulej ome, dalij ames".
Apibendrinti projekto
rezultatai.

Kartu su darbo grupe
bendradarbiauj ant su uZsienio
partneriais parengtas intelektinis
patirdiq produktas prieinamas
intemetinej e platformoj e

https : //aba-onv. eu/lt Rengiant
produkt4 buvo atliktas lyginamasis
tyrimas. Direktorius atsakingas uZ

teisines bazes ir galimybiq analizg
https ://abaonv.eu/ltllyei namasi s-

tyrimas/. Organizuotas seminaras

,,ABA-ONV - k[reme,
tobulejome, dalijames". Kartu su

projekto socialiniais partneriais

aptarti r ezultatai, p as i dal i nta
patirtimi su rajono, respublikos
mokyojais. [staigoje stiprinamos
pedagogq kompetencij os

specialiojo ugdymo srityj e.

Apie rengini pavie5inta
www. kursenue glute. lt,
www.kursenai.lt

2. [gyvendinti
mobilumo
projekt4

,,Skaitmeniniq
technologijq
diegimas
ikimokyklineje
istaigoje".

Formuojamas
supratimas
apie IKT
svarb4 ir naud4

ugdyme,
sudaroma
galimybe
tobulinti
ldZius,
siekiama
atsinaujinimo,
pokydiu.

2018 m. lapkridio
menesf organizuotas

istaigos pedagogams
praktikumas ,,IKT
pritaikymas
ugdomajame proceseoo,

dalijamasi uZsienyje
mokymq metu igyta
patirtimi.

Tobulintos kompetencij os

uZsienyje kaip sustiprinti IKT
panaudojim4 istaigoje
bendradarbiavimui ir ugdYmo
proceso gerinimui. 16 istaigos
pedagogq dalyvavo mokYmuose,

igytas Zinias, gebejimus pritaike
tobulinant vaikq ugdomqj4 veikl4,
stiprinant tarpusavio
bendradarbiavim4. Organizuoti

istaigoje mokymai, kuriq metu
pasidalinta ieyta Patirtimi.



3. Kartu su
darbo grupe
vykdyti projekt4
,,Sportuoja visa
5eima"

2018 m.
balandZio-
geguZes

menesi
bendruomeneje
organizuoti
renginiai,

isigyta naujq
frzini
aktyvum4
skatinandiq
priemoniu.

Iki 2018 m. kovo 1 d.
pateikta paraiSka,
gautas finansavimas,
atnaujinamos
edukacines erdves,
stiprinamas
bendruomeneje fizinis
aktyvumas.

Pateikta parai5ka, gautas

fi nansavimas, isigyta priemoniq
fiziniam vaikq aktyvumui,
organizuoti masiniai renginiai.
Ataskaita parengta Siauliq rajono
savivaldybes admini stracij os
Svietimo ir sporto skyriui. Apie
vykdyt4 proj ekt4 vie5inta
www.kursenueglute.lt
www.kursenai.lt
www.siauliuraj.lt ,

4. Praplesti
vidaus ir lauko
edukaciniq
erdviq
funkcionalum4
patirtiniam
vaikq ugdymui.

Kurti mobilias
edukacines
erdves.

Iki gruodZio men.
atnaujintos 2-3
edukacines erdves.

[rengta edukacine erdve vaikq
meninei raiSkai, ltziniam vaikq
aktyvumui. PasiraSytos nuomos
sutartys su dailes, muzikos, judesio
blrelio mokyojais. Organizuojamq
uZsiemimq metu sudarytos s4lygos
vaikams tobulinti gebejimus,
atliepiami iu poreikiai.

5. Pritraukti
socialiniq
partneriq
paramq,
projektines le5as
edukaciniq
erdviq
atnaujinimui.

Kurti
inovatyvias
edukacines
aplinkas.

ULmegztas
bendradarbiavimas su
socialiniai partneriais,
atnaujintos 2-3
edukacines erdves.

Gauta pagalba nuolatiniq partneriq
LIONS klubo. (2018-12-17
priemimo-perdavimo aktas
Nr.20 1 8/1 2) Gauta individuali
parama, kuriq pagalba kuriamos
lauke erdves vaikq edukacinei
veiklai (virtuveles, lentynos, stalai,
suolai ir pan.) Kartu su lopSelio-
darZelio taryba istaigos
bendruomene inicij uot a par engti
proj ekt4 edukaciniq erdviq
suklrimui lauko iaidimt4
aik5telese. (Lop5elio-d arLelio
tarybos 2017 -11 -23 posedZio
protokolas nutarimas 3)

2. UZduotys, neivvkdytos ar ivykdytos i5 dalies d0l numatyttl rizikrl (.iei tokiq buvo
UZduotys PrieZastys. rizikos
2.1

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ildoma, iei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezuli buvo atlikta papildomu, svari taigos veik los rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. 2018-02-22 organizuotas pedagogams
seminaras,,Projekto veiklq pristatymas"
PaneveZio Mykolo Karkos pagrindineje
mokykloje.

Uztikrinamas tgstinumas igyvendinto tarptautinio
proj ekto, plediamos bendradarbiavimo galimybes,
dalij amasi ger q a darbo patirtimi, stiprinamas
Svietimo pagalbos teikimas vaikams, tevams,
pedagogams.

3.2. {staigoje organizuotas praktinis
seminaras "lnovatyv[s ugdymo metodai ir
jq taikymas vaikq sveikos gyvensenos
ugdyme".

Pasidalinta gerqadarbo patirtimi su Klaipedos
miesto kuno kulturos mokytojais, Svietimo pagalbos
specialistais, tobulinamos sveikatos ugdymo
kompetenciios.



3.2. 2018-02-2612018-03- 1 9 organizuotos

ABA terapeutds konsultacij os pedagogams

ir tevams.

UZtikrinamas veiksmingesnis darbas, stiprinamas

bendradarbiavimas, Svietimo pagalbos teikimas

tevams, auginantiems specialiqiq poreikiq vaikus.

Konsultuota 10 pedagogq ir suteiktos 2 konsultacijos

tdvams.

3.3. Praktine-metodine konferencija

,,Ugdymo kaita darleliuose ar genialumas

paprastume?" Utenos darZelyje-mokykloje

,,Eglutd".

ZOtS m. spalio 30 d. pasidalinta praktine patirtimi su

respublikos pedagogais, pristatyta lop5elio-darZelio

veikla.

4. Pakoresuotos nra6 usiu metu veiklos uZr tokiu buvo) ir rezultata

UZduotys Siektini reztltatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj antis
vertinama, ar nustatYtos

uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.1

4.2.

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Kom os, kurias noret tobulinti

ri 19-01-

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) ) (vardas ir pavarde) (data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

Pa rer.rltat kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq irrykdymo apra5Ymas
PaLymimas atitinkamas
langelis

@os ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo

rodiklius
Labai gerai ffi

utartus vertinimo rodiklius Gerai I
@i kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo

rodiklius
Patenkinamai D

i.+. UZArrotys neivykdytot pugul tututtrt r..tini*o ffi Nepatenkinamai E

LopSelio-d arZelio tarybos pirmininke
(mokykloje - mokyklos tarYbos

igaliotas asmuo)

(para5as) (vardas ir pavarde) (data)

ffias: kiekybe su kokybiskais pokydiai

6.2.7 iant IKT inovatyviu erdviq kUrimui.



8. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:

(Svietimo istaigos savininko teises ir (paraSas)

pareigas igyvendinandios institucij os
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

(vardas ir pavarde) (data)

pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduofys gali btrti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali

tur6ti neigiamos itakos irykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos- vadovu)

nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne iau kaip 5 uZduotys

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatltos

uZduotys ivykdytos)
1. Praktikumas,,IKT -
f rankiai bendradarbiavimui
stiprinti".

Sudaroma mokytojams
galimybe tobulinti
igfidZius, siekiama
atsinauj inimo, pokydiq.

2019 m. kovo - balandZio menesi

organizuotas raj ono mokytoj ams

praktikumas,,IKT pritaikymas
ugdomaj ame procese", dalijamasi
uZsienyje mokymq metu igyta
patirtimi.

2. Seminaras,"ABA-ONV
Siandienos mokykloseo'.

Mokyojai
supaZindinami kaip
naudotis sukurtu
intelektiniu patirdiq
produktu.

2019 m. balandZio menesi

organizuotas PaneveZio miesto
Sviesos ugdymo centro mokYojams
seminaras, kurio metu pristatYtas

intelektinis patirdiq produktas,
pasidalinta praktine patirtimi stiprinant
Svietimo oaealb4 istaigoi e.

3. Teikti paraiSkas

pritraukiant projektines
le5as ugdymo proceso ir
paslaugq teikimo
stiprinimui.

Gauti papildom4
finansavim4 ir isigyti
naujq edukaciniq
mokomqjq priemoniq.

Tikslingai panaudoj amos projektines
ldSos, isigytos l-2 naujos mokomosios
priemones.

4, Parengti ir igyvendinti
bendruomenes edukacini
proj ekt4 vaikq patirtiniam
ugdymuisi lauke.

Bendradarbiavimo
stiprinimas inicij uoj ami
visi bendruomenes
nariai aktyviai dalyvauti
uedvmo tobulinime.

Atnaujintos 9 lauko edukacines

erdves, uZtikrinamas ugdymosi
tgstinum4 lauke, sudaromos s4lygos

patirtiniam ugdymuisi, PaZangos
siekimui.

Ne dalyviu skaidius

Didele mokym i[la



finansavimas renginiams vykd emonems

Nutrukgs bendradarbiavimas

(Svietimo istaigos savininko teises ir (para5as)

pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

pareigos)

SusipaZinau.
Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as)

(vardas ir pavarde) (data)

(vardas ir pavarde) (data)


